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Ú Z E M N É R O Z H O D N U T I E 
( V E R E J N Á V Y H L Á Š K A ) 

Navrhovateľ IESM s.r.o., IČO 44241348, Herdovo nám. 1, 917 00 Trnava podal dňa 
31.01.2017 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 
IBV Pekné pole VII - Trnava. 
Začatie územného konania bolo oznámené verejnou vyhláškou zn. OSaŽP/28682-
10959/2017/Jč zo dňa 01.03.2017, ktorá bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta Trnava 
v termíne od 03.03.2017 do 20.03.2017. 

Mesto Trnava - správny orgán podľa § 27 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, ako príslušný stavebný úrad podľa §33, 
§117 ods.1 a §140 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej 
len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdilo návrh podľa ust. § 37 stavebného 
zákona, ust. § 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. a vyhlášky č. 532/2002 Z.z. o všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona. Na základe tohto posúdenia vydáva podľa ust. § 39 a §39a 
stavebného zákona, podľa ust. § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa § 46 a nasi, zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

r o z h o d n u t i e o u m i e s t n e n í l í n i o v e j s t a v b y 
v e r e j n o u v y h l á š k o u 

„IBV Pekné pole VII - Trnava" 
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pre stavebníka: IESM s.r.o., IČO 44241348, Herdovo nám. 1, 917 00 Trnava 
projektant: Designove s.r.o., Ing. arch. Kristina Riečičiarová, Křižovaný 8, 919 24 

Křižovaný nad Dudváhom 

tak, ako je zakreslené na komplexnom výkrese v mierke 1:600 (č. výkresu A.01), ktorý tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 

Základné údaje charakterizujúce stavbu: 
Predložený návrh rieši umiestnenie technickej infrastruktury - inžinierskych sietí a 
komunikácií a sadové úpravy pre navrhovanú obytnú zónu "IBV Pekné pole VII.". Riešené 
územie sa nachádza na severnom okraji zastavaného územia mesta v lokalite, kde v súčasnosti 
prebieha výstavba technickej infrastruktury budovanej po častiach jednotlivými investormi, na 
ktorú nadväzuje zástavba individuálnou bytovou výstavbou. Na plochách záujmového územia, 
v priestore budúceho predĺženia Ulice J. Hlubíka prechádza diaľkové vedenie vodovodu DN 
1000 a tlakovej kanalizácie DN 280 so svojimi ochrannými pásmami. Východný roh územia 
zasahuje do ochranného pásma cesty 1/51, západný do bezpečnostného pásma regulačnej 
stanice VTL plynu a prechádza tadiaľ vedenie 22 kV. 
V novej obytnej zóne bude riešená bytová výstavba (rodinné domy - mestské formy, nízkopodlažná 
zástavba individuálne stojacich rodinných domov v kombinácii s radovou zástavbou a dvojdomami v 
počte cca 78 rodinných domov) a občianska vybavenosť. Územie pre občiansku vybavenosť (B01) 
bude riešené samostatným územným konaním (v rámci tohto konania je počítané s príslušnou 
rezervou - inžinierske siete a dopravné napojenie pre uvedenú občiansku vybavenosť). 
Na severozápadnom okraji územia v sprievodnej zeleni komunikácií, juhovýchodnom okraji 
územia pri regulačnej stanici a v ústrednom priestore riešeného územia je vymedzené územie 
pre zeleň a verejné parkové plochy s príslušným športovým a oddychovo relaxačným 
vybavením. 

Dopravné napojenie obytnej zóny 
Navrhované miestne komunikácie sa priamo napájajú na Ulicu Jána Hlubíka, Átriovú a Dúhovú 
ulicu. 
Ako hlavná dopravná komunikácia je navrhnutá Trasa A - ulica J.Hlubíka, ktorá sa napája na už 
vybudovanú priamu časť ulice J.Hlubíka. Miestna komunikácia predĺženie ulice J.Hlubíka má v 
návrhu parametre verejnej miestnej, dvojpruhovej, obojsmernej komunikácie funkčnej triedy C2, 
kategórie MO 7,0/40 v dĺžke cca 102,00 m. Po ľavej strane za pásom zelene šírky 1,5 m bude 
vedený peší chodník v šírke 1,75 m. Na opačnej strane sa bude nachádzať široký pás zelene 
ako územná rezerva pre vedenie doplnenia miestnej komunikácie na kategóriu B2. Miestna 
komunikácia bude křižovaná dvoma priechodmi pre chodcov. 
Na Trasu A sa napája Trasa 1 - C3, MO 7,0/30 v dĺžke 232,86 m, Trasa 2 C3, MO 6,5/30 v 
dĺžke 17,94 m, Trasa 3 C3, MO 6,75/30 v dĺžke 184,38 m a Trasa 4 C3, MO 6,75/30 v dĺžke 
315,35 m. 
Trasa 1 a Trasa 2 sú miestne komunikácie vedúce po pravej strane predĺženia Hlubíkovej ulice 
smerom k ceste 1/51. Trasa 1 je navrhnutá dvojpruhová, obojsmerná, ukončená miestom pre 
otáčanie vozidiel dopravnej obsluhy. Pozdĺž miestnej komunikácie Trasy 1 vedie po pravej 
strane chodník šírky 2,25 m, na opačnej strane sa nachádza pás zelene prerušovaný vjazdmi k 
uvažovaným rodinným domom spolu s pozdĺžnymi verejnými parkovacími státiami. Šírka 
miestnej komunikácie je navrhnutá 5,75 m. 
Trasa 2 je ďalšia paralelná miestna komunikácia funkčnej triedy C3, kategórie miestnych 
komunikácií MO 6,5/30. Pozdĺž miestnej komunikácie na ľavej strane sú umiestnené kolmé 
parkovacie státia a za nimi vedie chodník pre peších. Ďalšie pokračovanie miestnej 
komunikácie bude predmetom samostatného projektu objektu občianskej vybavenosti. 
Trasy 3 a 4 sú riešené ako obojsmerné, dvojpruhové. V ich uličnom priestore sa nachádza 
komunikácia pre peších šírky 2,25 m, komunikácia šírky 5,75 m a pás zelene striedavo 
s vjazdmi šírky 1,2 m. Na začiatku Trasy 4 sa budú nachádzať kolmé parkovacie státia v počte 
11 parkovacích miest, z toho jedno parkovacie miesto bude vyhradené pre osoby s telesným 
postihnutím. V mieste ukončenia Trasy 3 sa nachádza styková križovatka s Trasou 5. 
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Trasa 5 C3, MO 7,0/30 v dĺžke 40,52 m je vedená ako priame pokračovanie jestvujúcej Átriovej 
ulice s jednostranným vedením pešieho chodníka šírky 2,25 m a križuje sa s 
Trasou 3. 
Trasa 6 C3, MO 6,5/30 v dĺžke 44,20 m je pokračovaním Trasy 5 od križovania s Trasou 3, 
ukončená je napojením na Trasu 4. Trasa 6 bude realizovaná s pridruženým pásom na pravej 
strane, kde sa v šírke 1,5 m bude nachádzať pás zelene. Na opačnej strane sa rovnako ako na 
Trase 5 bude nachádzať komunikácia pre peších šírky 2,25 m. 
Peší vstup do obytných štruktúr umožňuje chodník pozdĺž komunikácií široký 2,25 m (na Trase 
A šírky 1,75 m), ktorý má po celej šírke stojatý obrubník. Sklopený obrubník je umiestnený len v 
miestach vjazdov a po celej dĺžke pri radovej zástavbe, čím umožňuje vjazd autom na pozemky 
rodinných domov. Všetky chodníky budú navzájom prepojené priechodmi pre chodcov, ktoré 
budú riešené s bezbariérovou úpravou. 

Zabezpečenie technickej infrastruktury pre novú obytnú zónu IBV Pekné pole VII. bude 
vybudovaním nových rozvodov inžinierskych sietí -vody, kanalizácie, STL plynovodu, VN a NN 
káblových rozvodov , rozvodov verejného osvetlenia a slaboprúdu. 
napojenie na vodovod: Navrhnutý verejný vodovod bude napojený na vodovod DN 200 vedený 
v ulici J. Hlubíka a DN 100 vedený v Átriovej ulici. Hlavným zásobovacím vodovodným potrubím 
pre navrhovanú lokalitu bude vetva V1-2 - DN 150, DN 200, ktoré bude napojené na vetvu V1-1 
DN200. V lokalite sa vybudujú vodovodné vetvy V12 DN 100 v dĺžke 228 m, V13 DN 100 v dĺžke 
192 m, V14 DN 100 v dĺžke 306 m a V15 DN 100 v dĺžke 86 m. Navrhované vetvy V12 až V14 
sa napoja na navrhovaný vodovod V1-2 - DN 200. Navrhovaná vetva V15 bude napojená na 
vetvu V13, V14 a bude ukončená na Átriovej ulici a napojená na jestvujúci vodovod vetvy V5-1 
DN 100. Potrubie vodovodu je navrhnuté z rúr tlakových polyetylénových HDPE - PE 100/PN10 -
DN 100, DN 150, DN 200. Rodinné domy budú na verejný vodovod napojené prípojkami z rúr 
HDPE-PE100/PN16-DN25. 
napojenie na kanalizáciu: Splaškové odpadové vody a vody z povrchového odtoku budú 
odvádzané jednotnou gravitačnou kanalizáciou do verejnej kanalizácie - stoky DN6 vedenej na 
ulici J. Hlubíka a zberača DN vedeného pri regulačnej stanici plynu. Kanalizácia splašková je 
navrhnutá v rozsahu: stoka DN6-1 DN 300 v dĺžke 231,5 m a DN 400 v dĺžke 50,5 m, stoka 
DN6-2 DN 300 v dĺžke 64 m, stoka DN8 DN 300 v dĺžke 191 m a DN 400 v dĺžke 198 m, stoka 
DN8-1 DN 300 v dĺžke 86 m, stoka DN8-2 DN 300 v dĺžke 180 m a stoka DN8-3 DN 300 v dĺžke 
20 m. Navrhovaná stoka DN8 bude vedená cca 8 m od regulačnej stanice - ochranné pásmo 
RS. Kanalizačné stoky sú navrhnuté z kanalizačných rúr hrdlových PP - korugované - SN8 -
systému PLASTIKAN DN 300 a DN 400. Na stoke sú navrhnuté typové vstupné šachty 
prefabrikované. 
RD budú napojené na kanalizáciu kanalizačnými prípojkami z rúr kanalizačných hrdlových PVC 
- U -SN8, hladkých DN 150. Prípojky budú ukončené na hranici pozemku - max. 1m za hranicou 
pozemku, vo vstupnej šachte. Odvádzanie dažďových vôd z povrchového odtoku ciest bude 
dažďovými uličnými vpustmi. 
napojenie na elektrické vedenie: pre navrhovanú lokalitu bude vybudovaná nová trafostanica, 
ktorá bude zokruhovaná na jestvujúcu trafostanicu TS 0084-183 na ulici Hviezdna 
a naspojkovaná na jestvujúce vedenie na južnej strane riešeného územia pri regulačnej stanici 
VTL plynu. Distribučný rozvod NN elektrickej energie bude napojený z navrhovanej 
transformačnej stanice. 
VN prípojka pre TS 

Pripojenie navrhovanej distribučnej TS na sieť energetiky sa zrealizuje VN prípojkou z 
existujúcej TS 0084-183. Prípojka bude zrealizovaná káblom 3x 1x NA2XS2Y 240mm2. 
VNK bude z novej trafostanice pokračovať na napojenie so stávajúcim káblom VNK č.450. 
Ukončenie káblovej VN prípojky v novej TS bude cez koncovky RAYCHEM POLT 24D/1XI.. 

Transformačná stanica 
Je navrhnutá kiosková transformačná stanica (EH5) s vnútorným ovládaním. Betónová 
transformačná stanica je zostavená z troch základných častí: káblové teleso, stavebné 
teleso, strecha. 
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Distribučné rozvody NN 
- Distribučný rozvod NN elektrickej energie na pripojenie 78 rodinných domov bude napojený 

z navrhovanej transformačnej stanice. Z navrhovanej TS bude vyvedený výkon pre potreby 
napojenia káblami 1-NAYY-J 3x240+120 mm2 pomocou rozpojovacích a istiacich skríň SR 
Pripojovacie body pre napojenia elektroměrových rozvádzačov pre jednotlivé rodinné domy 
budú v rozpojovacích a istiacich skriniach SR. Elektrické káblové prípojky NN pre jednotlivé 
RD budú pripravené inštalovaním napájacieho přípojkového vedenia 1-NAYY-J 4x16 na 
daný pozemok. Káblové prípojky budú riešené samostatnými PD. Rozpojovacie a istiace 
skrine SR5 umiestnené na vedení budú navrhnuté plastové pilierové HASMA SR5. 

verejné osvetlenie: Pre vybudovanie verejného osvetlenia bude vytvorený elektrický rozvod 
káblovým vedením CYKY-J 4x10. Bod napojenia bude novovybudovaný rozvádzač RVO. Pre 
verejné osvetlenie budú použité 6m osvetľovacie stožiare žiarovo pozinkované. 
napojenie na plyn: Zásobovanie navrhovanej lokality Pekné Pole VII zemným plynom bude z 
navrhovaného STL plynovodu, ktorý sa napojí na jestvujúci STL plynovod vetvu S1B - D63 -
PEHD a vetvu S1Bb - D50 - PEHD. Jestvujúca vetva S1B je vedená na ul. J. Hlubíka a je 
ukončená na konci ulice. Jestvujúca vetva S1Bb je vedená na Dúhovej ul. a je ukončená na 
konci Átriovej ulice. Navrhovaná vetva STL plynovodu S1B bude pokračovaním jestvujúcej 
vetvy a bude ukončená na konci navrhovanej ulice J. Hlubíka. Na navrhovanú hlavnú vetvu S1B 
sa napoja navrhované vetvy S1Be, S1Bf a S1Bg, ktoré budú vedené v navrhovaných 
chodníkoch. Trasa vetvy plynovodu S1Bh bude vedená v navrhovanom chodníku a bude 
napojená na jestvujúci plynovod S1Bb na Átriovej ulici a ukončená na navrhovanej vetve S1Bg. 
Potrubie STL plynovodu je navrhnuté z rúr PEHD - PE 100. Rodinné domy budú napojené na 
plynovod STL prípojkami. 
slaboprúdové rozvody: Pre rozvod telekomunikačných vedení budú vybudované navrhované 
trasy pre zemnú optickú sieť v spevnených plochách jednotlivých ulíc. Pre výstavbu siete budú 
použité zemné HDPE rúry s priemerom 40 mm a 12 mm (prípadne PVC chráničky 120 a 
40 mm). V zastavanom území bude kábel (HDPE rúry) chránený pred mechanickým 
poškodením v celom priebehu oranžovou výstražnou fóliou. Projektová dokumentácia rieši len 
pasívnu časť chráničiek. 
zeleň: verejná zeleň v lokalite Pekné pole VII je riešená vo viacerých funkčných úrovniach 
Alejová zeleň pozdĺž všetkých miestnych komunikácií bude humanizovat' verejný uličný priestor. 
Sprievodná a izolačná zeleň situovaná v ochrannom pásme cesty 1/51 bude doplnená o terénne 
úpravy v severnej časti územia, čím pomôže izolovať a chrániť územie od nepriaznivých vplyvov 
hluku a prašnosti. Tento pás bude vo veľkej miere vysadený stromami a etážovou zeleňou V 
území pri regulačnej stanici a v ústrednom priestore riešeného územia sú vymedzené plochy 
pre zeleň a verejné parkové plochy doplnené o parkový mobiliár s príslušným športovým 
a oddychovo relaxačným vybavením. 

Členenie stavby na stavebné objekty 
SO 01 Rodinné domy /nie sú predmetom územného rozhodnutia/ 
SO 02 Občianska vybavenosť /nie je predmetom územného rozhodnutia/ 
50.03 Vodovod 
50.04 Kanalizácia 
50.05 STL plynovod 
50.06 Doprava a spevnené plochy 
50.07 Sadové úpravy 
50.08 Trafostanica a VN rozvody 
SO 09 NN rozvody + elektrické rozvody na verejnej časti 
SO. 10 Verejné osvetlenie 
SO. 11 Slaboprúdové rozvody 

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky: 
1. Navrhovaná stavba „IBV Pekné pole VII - Trnava" v rozsahu stavebných objektov. 

SO.03 Vodovod, SO.04 Kanalizácia, SO.05 STL plynovod, SO.06 Doprava a spevnené 
plochy, SO.07 Sadové úpravy, SO.08 Trafostanica a VN rozvody, SO.09 NN rozvody + 
elektrické rozvody na verejnej časti, SO.10 Verejné osvetlenie, SO.11 Slaboprúdové 
rozvody, bude umiestnená na pozemkoch pare. č 4019/4, 4019/13, 4019/14, 4020/2, 
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4021/71, 4021/117, 4021/169, 4021/170, 4021/171, 4021/285, 4021/286, 4021/290, 
4021/820, 4021/821, 4021/822, 4021/898, 4021/899, 4021/900, 4021/901, 4021/973,' 
9043/8, 9043/9 /parcely registra „C7, 1493/103 /parcela registra „E7 - riešené územie' 
4021/257, 4021/476, 4021/478, 4021/511, 4021/623, 4021/635, 9043/7 /parcely registra 
„C7, 1597/1, 1597/101 /parcely registra „E7 - VN rozvody, 4021/434, 4021/463 /parcely 
registra „C7 - NN rozvody + elektrické rozvody, slaboprúdové rozvody, 1539 /parcela 
registra „E7 - napojenie stoky DN8, v katastrálnom území Trnava tak, ako je vyznačené 
na komplexnom výkrese v mierke 1:600 (č výkresu A 01), ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť 
tohto rozhodnutia. 

2. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie musí byť spracovaná v súlade s 
Vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na 
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Jednotlivé 
prístupové komunikácie a chodníky musia byť riešené bezbariérovo. 

3 Stavba bude vyprojektovaná v zmysle požiarno-bezpečnostných predpisov, hygienických 
predpisov a príslušných STN. 

4. Navrhovateľ je povinný zabezpečiť také technické opatrenia, aby prevádzka nemala 
nepriaznivý vplyv na životné prostredie. 

5. Na území, na ktorom sa pripravuje predmetná stavba je potrebné dodržať ustanovenia 
zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Na dotknutom území platí I. 
stupeň územnej ochrany prírody a krajiny. 

6. Pred začatím výkopových prác vytýčiť všetky dotknuté inžinierske siete ich správcami 
a dodržať ochranné a bezpečnostné pásma. 

7. Stavebník je povinný zabezpečiť dodržanie normy STN EN 73 6005 - Priestorová úprava 
vedenia technického vybavenia. 

8. Zabezpečiť dodržanie všetkých zákonných ustanovení na ochranu povrchových 
a podzemných vôd pri výstavbe. 

9. Pri realizácii dodržať ustanovenia zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia VZN mesta 
Trnava č. 462 o nakladaní s komunálnymi, stavebnými a drobnými stavebnými odpadmi. Ku 
kolaudácii požadujem predložiť doklady o spôsobe nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú pri 
danej stavebnej činnosti. 

10. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Mesta Trnava - odboru dopravy 
a komunálnych služieb č. ODaKS/361-238/2017/Pol zo dňa 10.01.2017, ktorým povoľuje 
pripojenie budúcich účelových komunikácií na jestvujúce miestne komunikácie - ulice 
Átriová a Hlubíka v katastrálnom území mesta Trnava, z dôvodu realizácie stavby „IBV 
PEKNÉ POLE - TRNAVA", v zmysle priloženej a odsúhlasenej projektovej dokumentácie. 

11. Súhlas s použitím pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava na umiestnenie elektrických 
rozvodov schválilo MZ mesta Trnava uznesením č. 524/2016 za podmienok: 
- vedenie VN rozvodu z TS 184 do lokality IBV Pekné pole VII požadujeme trasovat' čo 

najbližšie k oploteniu súkromných parciel tak, aby umiestnenie kábla svojou polohou 
nebránilo realizácii výsadby zelene v priestore určenom na verejnú zeleň, 

- káble požadujeme uložiť do chráničiek, 
- jestvujúce spevnené plochy a nespevnené plochy uviesť do pôvodného stavu. 
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12. Navrhované komunikácie budú vybudované ako miestne komunikácie a spolu 
s chodníkmi, s verejným osvetlením a s verejnou zeleňou budú po kolaudácii 
odovzdané do majetku a správy mesta Trnava. 

13 K stavebnému povoleniu je potrebné: 
- uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na umiestnenie 

elektrických rozvodov 
- zmluvné majetkovoprávne usporiadanie stavebných objektov verejnej 

infrastruktury (miestne komunikácie, verejná zeleň a verejné osvetlenie) do 
majetku, správy a údržby mesta Trnava, vrátane zastavaných pozemkov 

- uzatvoriť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na pozemky prislúchajúcej časti 
predĺženia hlavnej obslužnej komunikácie J.Hlubíka a vybudovanie polovičného 
profilu hlavnej obslužnej komunikácie ako predĺženie Ulice J. Hlubíka podľa uzn. 
MZ č. 303/2008, bod 2 písm. e). 

Podľa § 3d, ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení 
neskorších predpisov (cestný zákon) sú miestne komunikácie vo vlastníctve obcí 
a podľa § 3d ods. 5 písm. d) cestného zákona vykonáva obec aj ich správu. 

14. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie je potrebné: 
v lokalite riešiť aj prípojky k jednotlivým rodinným domom (z dôvodu, aby neprichádzalo k 
individuálnemu rozkopávaniu komunikácií budúcimi stavebníkmi RD) a podrobne riešiť 
jednotlivé objekty technickej vybavenosti v zmysle textovej časti projektovej dokumentácie 
pre územné rozhodnutie 
stožiare verejného osvetlenia riešiť tak, aby rešpektovali vjazdy do dvorov a garáží 
rodinných domov 
vypracovať projekt sadových úprav v podrobnosti pre realizáciu stavby, v samostatnom 
stavebnom objekte, osobou s príslušným odborným vzdelaním. Projekt sadových úprav 
riešeného územia IBV bude zeleň riešiť v štruktúre: 
verejne dostupné priestranstvá upravené zeleňou, mobiliárom a vybavenosťou pre relax a 
spoločenské kontakty rezidentov, 
malé ihriská pre neorganizovaný šport rezidentov primerane doplnené zeleňou, 
zeleň uličná, 
sprievodná zeleň komunikácií, 
zeleň izolačná, tvoriaca viacetážový štruktúrovaný porast s použitím základných druhov 
listnatých stromov a rôzne vysokých krovitých porastov. 
Návrh sadových úprav a sortiment drevín v rozpracovanosti konzultovať na MsÚ v Trnave, 
Odbore územného rozvoja a koncepcií - referáte ekológie. 
V samostatnom územnom konaní pre umiestnenie občianskej vybavenosti pre predmetnú 
IBV, budú splnené platné regulatívy územného plánu mesta Trnava pre územie funkčného 
bloku B01 a zároveň so spracovaním návrhu prináležiacej časti územia izolačnej zelene 
Z04. 
Navrhovateľ sa riadne vysporiada s uplatnenými pripomienkami Združenia domových 
samospráv, ktoré boli doručené Mestu Trnava dňa 13.03.2017 elektronickou poštou 
a v prípade technickej vhodnosti ich v maximálnej možnej miere zahrnie do projektovej 
dokumentácie stavby. 

15. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie musia byť dodržané aj podmienky 
uvedené vo vyjadreniach zainteresovaných orgánov a organizácií: 

Západoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 19.01.2017 
Z hľadiska rozvoja siete energetiky s predkladanou PD stavby: „Trnava IBV- Pekné pole VII." 

ako s dokumentáciou pre územné konanie „súhlasíme" za podmienky 
Na základe výkonových bilancií nových požadovaných odberov v lokalite výstavby, bude 
zásobovanie elektrickou energiou riešené nasledovne: 

VN prípojka pre TS 
Pripojenie novo navrhovanej distribučnej TS na sieť energetiky sa zrealizuje VN prípojkou z 
existujúcej TS 0084-183, kobka č.1 vedenia č. 1028. Prípojka bude zrealizovaná káblom 3x 1x 
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NA2XS2Y 240mm2 v dĺžke 800m od novej distribučnej TS umiestnenej na p.c. 4021/170. VNK bude 
z novej trafostanice pokračovať na napojenie so stávajúcim káblom VNK č.450 p.c. 1597/101 (dl 
300m). Ukončenie káblovej VN prípojky v novej TS bude cez koncovky RAYCHEM POLT 24D/1XI 
Pri realizácii je potrebné uložiť aj HDP trubku. 
Transformačná stanica 
Je navrhnutá kiosková transformačná stanica (EH5) s vnútorným ovládaním VN rozvádzač je 
navrhnutý zapuzdrený na báze SF6 - KKTT. Dve polia s odpínačmi pre VN prívodné káble a dva 
vývody na transformátory, ako odpínač s poistkami VN 24 kV EFEN 31 A. Prívodné VN káble 
3xNA2XS2Y Ix240mm2 budú ukončené na koncovkách Raychem POLT. V TS budú inštalované 
olejové transformátory 22/0,4 kV - výkon 400kVA. 
NN rozvádzač . je navrhnutý skriňový RH s desiatymi vývodmi. Hlavný istič je navrhnutý typ BL 1000 
SE. NN vývody budú vyzbrojené poistkovými odpínačmi. 
NN kábelové rozvody 
Projektová dokumentácia rieši distribučný rozvod na pripojenie 78 rodinných domov a existujúcej 
káblovej siete na Dúhovej ulici z novej distribučnej TS 
Káble typu NAYY-J 4 x 240 mm2 v celkovej dĺžke 1500m budú zaslučkované v rozpojovacích 
skriniach SRPP. 
Deliacim miestom medzi zariadením distribučnej sústavy a prípojným zariadením žiadateľa budú 
nové SRPP na uličnom verejnom priestranstve. 
Uloženie VN a NN káblov musí byť vo verejne prístupných trasách a musí vyhovovať STN 34 1050, 
33 2000-5-52 a 73 6005. VN a NN káble pod spevnenými plochami a komunikáciami ako aj pri 
križovaní podzemných inžinierskych sietí budú uložené do káblových chráničiek - korungované rúry 
FXKV 0I6O pre nn káble. 
Pri prácach na zariadeniach patriacich ZSE, a.s. požiadať pracovníkov RSS Západ Trnava o 
technický dozor. 
Pripojenie na sieť energetiky musí byť zrealizované materiálmi a dodávkami, ktoré sú schválené a 
zavedené v katalógu výrobkov ZSE, a. s. Katalóg zavedených a schválených výrobkov sa nachádza 
na Úseku strategického plánovania a hospodárnosti distribúcie ZSE, a. s. Bratislava, Čulenova č. 6. 
Miesto merania a prístup k meracím zariadeniam musí byť zabezpečené pre pracovníkov energetiky 
celoročne v každú dennú a nočnú dobu - zodpovedný investor 
Požadujeme rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle 
ustanovení § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a nadväzných legislatívnych predpisov 
Daná stavba sa bude realizovať na základe „Zmluvy o spolupráci". 
Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant 

SPP - distribúcia a.s. 
Zn. TD/077/2017/Mo zo dňa 17.01.2017 
V záujmovom území sa nachádzajú VTL plynovod a Regulačná stanica plynu, STL plynovody a 
plynárenské zariadenia 90kPa, ochranné pásmo a bezpečnostné pásmo plynárenského zanadenia. 
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. 
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Zákon o energetike"): súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania 
nasledujúcich podmienok: 
Všeobecné podmienky: 
Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení 
v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike. 
Stavebník je povinný dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými 
zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle 
STN 73 6005 a STN 73 3050. 
Stavebník je povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie 
všetkých existujúcich podzemných vedení. 
Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činnosti, je stavebník 
povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe 
písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, 
Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru 
zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk). 
V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo 
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do 
vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu. 

http://www.spp-distribucia.sk
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Technické podmienky. 
Zásobovanie riešeného územia zemným plynom je pri maximálnom hodinovom odbere 163,7 
m3/hod z hľadiska kapacity distribučnej siete možné z existujúceho STL plynovodu d 63, D50, PN 
80, vedeného na ulici J.Hlubíka a Mudroňova, Átriová, Dúhová, Átriová s bodom napojenia pred 
parcelou číslo 4021/898, 4021/899 v katastrálnom území mesta Trnava. 
Stavebník je povinný pred vypracovaním projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania 
postupovať v zmysle pokynov pre proces pripájania zverejnených na webovom sídle SPP-D 
(www spp-distribucia.sk). 
Stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania podľa 
podmienok uvedených v tomto vyjadrení a podľa technických podmienok pripojenia stanovených na 
základe žiadosti v zmysle pokynov pre pripájanie 
Stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení rešpektovala iné 
vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo 
dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu. 
Stavebník zabezpečí, aby v projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania bolo uvedené 
rozdelenie vyhradených technických zariadení v súlade s vyhláškou č. 508/2009 Z.z.. 
v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, 
požadujeme, aby stavebník: 
rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo 
bezpečnostných pásiem, 
pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal 
minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, 
zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k 
existujúcim plynárenským zariadeniam, 
zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní 
navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami, 
zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich 
plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou 
Stavebník je povinný projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania predložiť na posúdenie 
SPP-D. 
Osobitné podmienky: 
upozorňujeme na dodržanie umiestnenie stavieb mimo bezpečnostného pásma v zmysle 
energetického zákona číslo 251/2012 Z. z.. § 79 a $ 80 od requlačnei stanice plynu a VTL plynovodu 

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany 
Zn. 569/2017/MOc zo dňa 13.01.2017 
S umiestnením IBV súhlasíme, stavba nezasahuje do ochranných pásiem vodných zdrojov 
a verejných sietí v majetku a prevádzke našej spoločnosti. Pri návrhu uloženia novej infrastruktury, 
bolo podľa predloženej PD, dodržané ochranné pásmo vodovodu DN 1000, stanovené na 2,5 m od 
okraja potrubia na každú stranu určené zákonom NR SR č. 442/2002 Z.z o verejných vodovodoch 
a kanalizáciách v znení neskorších predpisov, § 19, ods. 2. 
Upozorňujeme, že v Ul. Hlubíka je okrem verejného vodovodu DN 1000 a kanalizácie DN 400 až 800 
uložené výtlačné potrubie splaškovej kanalizácie spoločnosti Amylum Boleráz, ktoré je v majetku 
tejto spoločnosti Potrubia je potrebné rešpektovať a nepoškodit'. 
Pri križovaní vodovodu DN 1000 s ostatnými inžinierskymi sieťami, žiadame dodržať všetky platné 
predpisy. 
S navrhovaným zásobovaním vodou, odvedením odpadových vôd a napojením na verejný vodovod 
a kanalizáciu v majetku a prevádzke našej vodárenskej spoločnosti súhlasíme. Stavba nadväzuje 
už na existujúcu výstavbu a je v súlade s odsúhlasenou koncepciou zásobovania vodou a 
odkanalizovania lokality Pekné pole. 
V zmysle zákona NR SR č.442/2002 Z.z o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení 
neskorších predpisov, TAVOS a.s. zabezpečuje vo verejnom záujme hromadné zásobovanie 
obyvateľstva pitnú vodu. Podľa § 3 odst.3 písm. b.) citovaného zákona súčasťou verejného 
vodovodu nie sú zariadenia slúžiace na účely požiarnej ochrany, preto žiadame na sieť osadiť 
podzemné hydranty DN 80 vo funkcii kalníkov a vzdušníkov. 
Pre spracovanie PD pre stavebné povolenie uvádzame technické požiadavky, ktoré je nutné 
dodržať, pokiaľ bude chcieť investor požiadať o prevádzku navrhovaného vodovodu, kanalizácie a 
ČS našu vodárenskú spoločnosť: 
Vodovodné potrubie v celej dĺžke žiadame opatriť vyhľadávacím vodičom CuFe 6mm2, vyvedeným do 
samostatných hydrantových poklopov na izolačnú dosku. 
Nad potrubie sa uloží fólia. Vrcholové body a armatúry sa označia orientačnými stĺpikmi. 
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Na oblúkoch, pod poklopmi, patkovými kolenami, šupátkami, hydrantami žiadame osadiť zaisťovacie 
bloky 

Vodovodné prípojky sa napoja na potrubie v minimálnej vzdialenosti 1m od hydrantov. 
Vodovodné prípojky a podzemné požiarne hydranty musia byť na vodovod napojené odbočením s 
uzáverom a zemnou súpravou. 
Upozorňujeme investora, že navrhovaný vodovod a kanalizácia budú verejnými sieťami len v tom 
prípade, pokiaľ ich vlastníkom bude v súlade so zákonom NR SR č.442/2002 Z z o verejných 
vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov, §3, odst.2, právnická osoba so sídlom 
na území SR, siete musia byť uložené do verejného priestranstva s dodržaním ochranných pásiem v 
súlade so zákonom. 
Vodovodné a kanalizačné prípojky nie sú súčasťou verejného vodovodu a kanalizácie podľa zákona 
NR SR č 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov 
Projektová dokumentácia vodných stavieb rieši len odbočenia z hlavných sietí, vodovodnú 
a kanalizačnú prípoiku pre každý rodinný dom ie nutné nešiť individuálne, vviadrenie k vodovodným 
a kanalizačným prípoikám pre jednotlivé rodinné domy vydá TAVOS as., až po prevzatí 
vybudovaných verejných sietí našou spoločnosťou do prevádzky. 
Pokiaľ má byť vodovod a kanalizácia po vybudovaní a uvedení do užívania odovzdaný do prevádzky 
TAVOS a s., siete musia byť uložené vo verejnom priestranstve a počas výstavby žiadame prizývať 
našich zamestnancov k funkčným skúškam. 
Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie žiadame predložiť na vyjadrenie. 

Siemens . s.r.o., Bratislava 
Zn. PD/TT/082/16 zo dňa 10.01.2017 
K predloženej PD nemáme pripomienky v prípade splnenia nižšie uvedených požiadaviek: 
pred zahájením prác požadujeme zakresliť siete prevádzkovateľom verejného osvetlenia /ďalej VO/ 
a vytýčiť ich v teréne, 
so zriadením nového rozvádzača VO nesúhlasíme, najbližší jestvujúci rozvádzač sa nachádza v 
križovatke Dúhová - J.Hlubíka, 
v ďalšom stupni nepovoľujeme realizovať napájanie stožiarov verejného osvetlenia pomocou 
spojkovania z pôvodných vetiev, ale požadujeme realizovať napájanie z najbližších pôvodných 
stožiarov VO vybudovaním nových káblových polí, 
v dokumentácii pre stavebné povolenie požadujeme označiť všetky svetelné miesta jedinečnými 
značkami, 
v dokumentácii pre stavebné povolenie požadujeme uvádzať každý kábel VO samostatnou čiarou 
v dokumentácii pre stavebné povolenie požadujeme káble uložiť v celej dĺžke do chráničiek 
v prípade pripojenia novobudovaného osvetlenia na rozvody verejného osvetlenia požadujeme v 
ďalšom stupni predložiť písomné súhlasné stanovisko vlastníka VO k takémuto pripojeniu, 
ďalší stupeň PD požadujeme konzultovať v rozpracovanosti, 
ďalší stupeň PD požadujeme predložiť na vyjadrenie 

SWAN, a.s. Bratislava 
č. 2017/TT/001 zo dňa 02.01.2017 
Podzemná sieť našej spoločnosti sa nachádza v záujmovom území V prípade realizácie stavby 
súhlasíme za nasledovných podmienok: 
Pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN, as. V súvislosti 
s vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre 
priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300. 
Realizáciu výkopových prác 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a zariadení 
(ochranné pásmo) požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojných 
mechanizmov v zmysle § 66 a § 67 Zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách. 
Jestvujúce káble musia byť vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky 
Vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávateľ stavby 
povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času /uložením do 
drevených žľabov, resp. vyviazaním na trám/ a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť. 
Po splnení daných podmienok spoločnosť SWAN a.s. k vyjadreniu nemá námietky. 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave 
č. ORHZ-TT1-71-001/2017 zo dňa 18.01.2017 
S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. 
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Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce 
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov. 

Slovenská správa ciest. a.s., Bratislava 
č: SSC/6652/2017/2320/2468 zo dňa 30.01.2017 

S vydaním územného rozhodnutia stavby „IBV Pekné pole VII, Trnava" súhlasíme s podmienkou 
realizácie potrebných protihlukových opatrení vyplývajúcich z akustickej štúdie 

Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave - Krajsky dopravný inšpektorát Trnava 
č. KRPZ-TT-KDI1-24-002/2017 zo dňa 17.01.2017 
KDI KR PZ v TT súhlasí s projektovou dokumentáciou v zmysle žiadosti za dodržania nasledovných 
podmienok: 
vyššie uvedená stavba bude umiestnená podľa priloženej projektovej dokumentácie, pričom v 
ochrannom pásme cesty 1/51 budú umiestnené len objekty, ktoré neohrozia cestu I. triedy ani 
premávku na nej, 
stavebné objekty v cestnom ochrannom pásme musia byť zrealizované v zmysle ustanovenia § 11 
cestného zákona, 
v štádiu prípravnej dokumentácie je potrebné prostredníctvom Okresného úradu Trnava, odbor 
cestnej dopravy a pozemných komunikácií požiadať o výnimku zo zákazu činnosti v cestnom 
ochrannom pásme cesty 1/51, 
žiadame zabezpečiť, aby všetky práce súvisiace s vyššie uvedenou stavbou boli vykonávané z 
priestorov nachádzajúcich sa mimo cesty 1/51, zároveň žiadame zabezpečiť, aby počas prác 
nedochádzalo k výraznému obmedzeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na tejto ceste 
počas prác nesmie dochádzať k znečisťovaniu, poškodzovaniu cesty 1/51, zároveň nieje prípustné, 
aby na ceste I. triedy bol skladovaný stavebný materiál, výkopová zemina a pod., 
vozidlá použité pri realizácii stavby v ochrannom pásme cesty musia byť pred vjazdom na cestu 
vopred očistené, aby neznečisťovali cestu (ustanovenie § 21 ods. 3 - zák. 8/2009 Z z.), prípadné 
znečistenie okamžite z cesty odstrániť, 

celý pracovný priestor musí byť zabezpečený tak, aby bola v čo najväčšej miere eliminovaná 
možnosť zranenia iných osôb, 
na prístup na stavenisko musí byť využívaná cesta nižšej kategórie, 
vykonávanie stavebných prác v cestnom ochrannom pásme cesty 1/51 je potrebné vopred oznámiť 
Slovenskej správe ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, pracovisko 
Trnava, 
žiadame dodržať podmienky stanovené v súhrnnej technickej správe, ktorú vypracovala Ing. arch. 
Kristína Riečičiarová, 
vydaniu stavebného povolenia budú predchádzať kladné stanoviská všetkých dotknutých orgánov 
štátnej správy a organizácií, 
k umiestneniu vyššie uvedenej stavby a dopravnému značeniu na komunikáciách nižšej kategórie je 
oprávnený vyjadriť sa Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru 
Trnava, 
navrhované objekty a ich umiestnenie v cestnom ochrannom pásme cesty 1/51 musia spĺňať platné 
zostavy príslušných STN. 
KDI KR PZ v TT v súlade so zákonom NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení ne
skorších predpisov si vyhradzuje právo na zmeny svojho stanoviska a stanovenie dodatočných pod
mienok, alebo uložené zmeniť v prípade, pokiaľ to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti 
a plynulosti cestnej premávky ako aj v prípade verejného záujmu. 

Okresné riaditeľstvo PZ - Okresný dopravný inšpektorát Trnava 
č. ORP-TT-ODI-14-280/2016 zo dňa 21.12.2016 
Okresný dopravný inšpektorát Trnava po preštudovaní projektovej dokumentácie súhlasí s vydaním 

územného rozhodnutia podľa predloženej dokumentácie pri dodržaní nasledovných podmienok 
Pri predkladaní žiadosti o vyjadrenie k stavebnému konaniu žiadame, aby bol predložený podrobný 
dopravný projekt vypracovaný projektantom oprávneným projektovať dopravné stavby. 
Predbežne odporúčame projektantovi zamerať sa na dodržanie hodnôt podľa príslušných STN. 
Vydávanie určenia na použitie dopravného značenia podlieha konaniu v zmysle zák. č. 135/1961 Zb 
o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon), preto ODI Trnava žiada 
pred realizáciou stavby predložiť projektovú dokumentáciu: 
prenosného dopravného značenia v prípade že počas vykonávania prác bude obmedzená 
bezpečnosť, alebo plynulosť cestnej premávky, či už na cestách a komunikáciách, alebo na 
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chodníkoch, pričom projektová dokumentácia bude predložená príslušnému cestnému správnemu 
orgánu a jeho prostredníctvom na ODI Trnava na odsúhlasenie v zmysle zák. č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon), 
trvalého dopravného značenia ak príde k trvalej zmene organizácie dopravy po ukončení stavby, 
pričom projektová dokumentácia bude predložená príslušnému cestnému správnemu orgánu a jeho 
prostredníctvom na ODI Trnava na odsúhlasenie v zmysle zák č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon). 
Žiadame, aby predložená dokumentácia dopravného značenia bola v súlade s platnou legislatívou, 
teda podľa Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej 
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
č. OU-TT-OCDPK-2017/002923 zo dňa 04.01.2017 
K predloženej dokumentácii zaujímame nasledovné stanovisko: 
stavba zasahuje do ochranného pásma cesty 1/51, 
cestné ochranné pásma slúžia na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich 
mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce, 
stavba IBV zasahuje do ochranného pásma cesty 1/51 sadovými úpravami, komunikáciou s 
obratiskom, rozvodmi inžinierskych sietí, podzemným hydrantom a pod , 
podľa § 11 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov povoľovaním výnimiek nesmie prichádzať k obstavovaniu ciest, vzhľadom na 
uvedené žiadame hlavné stavebné objekty - rodinné domy umiestniť až za ochranným pásmom 
cesty 1/51, t.j. vo vzdialenosti min. 50,0 m od osi cesty, 
upozorňujeme, že ochranné pásmo cesty nie je pásmom hygienickej ochrany, slúži na prípadne 
smerové alebo šířkové úpravy cesty a vymedzuje koridor nezastavateľný nadzemnými stavbami -
hlavnými stavebnými objektmi, 
stavebníka IBV upozorňujeme, že pri realizácii stavby je potrebné realizovať potrebné protihlukové 
opatrenia vyplývajúce z akustickej štúdie, 
v cestných ochranných pásmach je zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť 
diaľnice, cesty alebo miestne komunikácie, výnimky z tohto zákazu alebo obmedzenia povoľuje 
príslušný cestný správny orgán (tunajší úrad), 
podľa § 11 ods. 5 cestného zákona sa žiadosť o povolenie výnimiek podáva v štádiu prípravnej 
dokumentácie, t j . pred podaním žiadosti o vydanie územného rozhodnutia, výnimky možno povoliť 
len v odôvodnených prípadoch, ak tým nebudú dotknuté dopravné záujmy a záujmy správy 
pozemnej komunikácie, 
k žiadosti o povolenie výnimky podávanej na tunajší úrad je potrebné doložiť situáciu s vyznačením 
staničenia cesty, kde stavba zasahuje do ochranného pásma cesty 1/51 a zakótovaním 
vzdialenosti jednotlivých objektov od osi cesty, stanovisko SSC Bratislava k dokumentácii pre 
územné rozhodnutie a riadne zdôvodnenie žiadosti, 
objekt sadových úprav požadujeme situovať tak, aby bol za protihlukovou stenou cesty 1/51, resp. za 
vonkajšou hranou zárezu cesty 1/51 vo vzdialenosti min. 3,0 m, svoju požiadavku zdôvodňujeme 
zabezpečením prístupu k telesu cesty 1/51 a jeho súčastiam z vonkajšej strany za účelom 
vykonávania jeho údržby pre majetkového správcovu cesty, t.j SSC Bratislava, 
počas realizácie stavby nesmie byť premávka na ceste 1/51 žiadnym spôsobom obmedzovaná ani 
ohrozovaná, 
na prístup k stavbe musia byť používané jestvujúce komunikácie nižšieho dopravného významu, 
na ceste 1/51 nesmie byť ukladaná zemina z výkopov ani žiadny stavebný materiál, cesta nesmie 
byť znečisťovaná ani poškodzovaná, 
dokumentáciu pre územné rozhodnutie je potrebné predložiť na vyjadrenie na Slovenskú správu 
ciest, Investičná výstavba a správa ciest Bratislava. 
Dokumentáciu pre stavebné povolenie je potrebné predložiť na vyjadrenie 

Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
č. OU-TT-OCDPK-2017/06048/Ja zo dňa 03.02.2017 
Dodržať podmienky záväzného stanoviska Okresného úradu Trnava, Odboru cestnej dopravy a 
pozemných komunikácií č. sp.: OU-TT-OCDPK-2017/06048/Ja zo dňa 03.02.2017, ktorým povoľuje 
v súvislosti s plánovanou výstavbou „IBV Pekné pole VII - Trnava" výnimku zo zákazu činnosti v 
ochrannom pásme cesty 1/51, severného obchvatu mesta Trnava v smere staničenia vpravo 
nasledovne: 
- od km 126,730 po km 126,753 v smere staničenia vpravo vo vzdialenosti min. 39,750 m od osi cesty 

budú realizované spevnené plochy - obratisko, 
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- od km 126,737 po km 127,114 v smere staničenia vpravo vo vzdialenosti min. 15,750 m od osi cesty 
bude realizovaný VN kábel, 

- od km 126,738 po km 126,747 v smere staničenia vpravo vo vzdialenosti min. 45,000 m od osi cesty 
bude realizovaný vodovod, 

- v km 126,745 v smere staničenia vpravo vo vzdialenosti min. 45,000 m od osi cesty bude realizovaný 
hydrant, 

- v km 126,747 v smere staničenia vpravo vo vzdialenosti min. 46,500 m od osi cesty bude realizovaná 
kanalizácia, 

- od km 126,717 po km 126,760 v smere staničenia vpravo vo vzdialenosti min 25,500 m od osi cesty 
bude realizovaný zemný val, 

- od km 126,717 po km 126,840 v smere staničenia vpravo vo vzdialenosti min. 16,50 m od osi cesty 
budú realizované sadové úpravy. 

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna správa ochrany prírody 
a krajiny 

Zn. UO-TT-OSZP3-2016/037999/ŠSOPaK/Bo zo dňa 23.12.2016 
Dodržiavať ustanovenia zákona č.543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody), na dotknutom území platí prvý stupeň územnei 
ochrany prírody a kranny (§ 12 zákona o ochrane prírody). 
Dodržať ustanovenia záväznej časti ÚPD mesta Trnava. Územný plán okrem iného ustanovuje 
zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, územného systému ekologickej stability, tvorby 
krajiny vrátane plôch zelene ochrany a využívania prírodných zdrojov a významných krajinných 
prvkov. 
Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane 
prírody potrebný súhlas Mesta Trnava v zastúpení primátorom. V rozhodnutí mesto zároveň uloží 
žiadateľovi vykonať primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej 
hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody. 
Do projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, v súlade s § 3 zákona o ochrane prírody, 
žiadame doplniť „Projekt sadových úprav", ktorý bude obsahovať zakreslené inžinierske siete, 
druhové zloženie, navrhovaný počet kusov drevín, situačný náčrt s presnou lokalizáciou jednotlivých 
drevín a návrh starostlivosti o výsadbu Vzhľadom k lokalizácii navrhovanej činnosti je potrebné 
uprednostniť pôvodné a stanovištne vhodné druhy. Upozorňujeme na skutočnosť, že v zmysle § 7b 
ods. 1 zákona o ochrane prírody, nepôvodné druhy rastlín, s výnimkou druhov podľa osobitných 
predpisov, možno za hranicami zastavaného územia obce sadiť alebo pestovať len so súhlasom 
príslušného okresného úradu - odboru starostlivosti o životné prostredie. 
Rešpektovať existujúcu zeleň v okolí, ktorá predstavuje významný krajinný prvok, podľa § 2 ods 2 
písm. c) zákona o ochrane prírody Významný krajinný prvok možno užívať len takým spôsobom, aby 
nebol narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo oslabeniu jeho ekologickostabilizačnej 
funkcie, v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody. Z uvedeného dôvodu žiadame nezasahovať 
do existujúceho stromového porastu na okraji lokality. 
Do projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie žiadame doplniť v textovej a výkresovej časti 
„Projekt sadových úprav", ktorý bude obsahovať zakreslené inžinierske siete, druhové zloženie, 
navrhovaný počet kusov drevín, situačný náčrt s presnou lokalizáciou jednotlivých drevín a návrh 
starostlivosti o výsadbu. Sadové úpravy žiadame zrealizovať najneskôr do kolaudácie stavby, 
zabezpečiť autorský dozor a následnú starostlivosť o dreviny, v súlade s § 47 ods. 2 zákona 
o ochrane prírody. 
Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 zákona 
o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo - ručne a dodržiavať 
primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť 
a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať. 
Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby nedošlo ku zbytočnému úhynu rastlín 
a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a použiť v zmysle § 4 ods. 4 zákona 
o ochrane prírody také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov. 
Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník resp. 
organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný úrad Trnava, odbor 
starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté 
o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok 
ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje 
výnimka Ministerstva životného prostredia SR, v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane 
prírody. 
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Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna vodná správa 
Zn. UO-TT-OSZP3-2016/038078/SVS/St zo dňa 27.12.2016 

Plánovaná investičná akcia je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná pri dodržaní 
nasledovných podmienok: 
Stavebné objekty SO.03 Vodovod a SO.04 Kanalizácia sú v zmysle § 52 vodného zákona vodnými 
stavbami. Investor je povinný požiadať tunajší orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia podľa 
§ 26 ods. 1 vodného zákona na uskutočnenie uvedených vodných stavieb. 
Domové vodovodné a kanalizačné prípojky sú v zmysle § 139b ods. 7 zákona č. 50/1976 Zb o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov považované za drobné 
stavby, na ich povolenie, resp. ohlásenie je príslušný stavebný úrad (Mesto Trnava). 
Podľa § 3 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z z o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o 
zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z o regulácii v sieťových odvetviach môže byť z dôvodu 
verejného záujmu vlastníkom verejných vodovodov a verejných kanalizácií iba právnická osoba so 
sídlom na území Slovenskej republiky. Z uvedeného dôvodu požadujeme, aby stavebníkom pre 
stavebné objekty SO.03, S 0.04 bola právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky 
Pri návrhu objektov SO.03 Vodovod a SO.04 Kanalizácia rešpektovať pripomienky vlastníkov, resp. 
prevádzkovateľov dotknutých inžinierskych sietí, napojenie je možné len na základe súhlasu 
vlastníka a prevádzkovateľa, v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. 
V zmysle § 63 ods. 3 vodného zákona sa k riešeniu odvádzania vôd z povrchového odtoku z 
navrhovaných rodinných domov vyjadruje podľa § 28 vodného zákona Mesto Trnava ako príslušný 
orgán štátnej vodnej správy. 
Pred vydaním stavebného povolenia je investor povinný požiadať tunajší orgán štátnej vodnej správy 
o vydanie súhlasu v zmysle § 27 ods. 1 vodného zákona na uskutočnenie miestnych komunikácií 
(SO 06) a transformačnej stanice s olejovým transformátorom (SO.08). 
Pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd a 
zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. 
Zabezpečiť dodržanie ustanovení normy STN 73 6005 - Priestorová úprava vedenia technického 
vybavenia. 
Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území. 

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo 
Zn.OU-TT-OSZP3-2016/037992/SSOH/Hu zo dňa 23.12.2016 
S plánovanou investičnou akciou súhlasíme za nasledovných podmienok: 
Pri realizácii daného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona o odpadoch. 
Ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia príp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli 
počas výstavby. 

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana ovzdušia 
Zn.OU-TT-OSZP2-2016/037991/KI zo dňa 23.12.2016 
V súlade so zákonom č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 
ovzduší") a v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona o ovzduší, v rámci realizácie uvedenej stavby vzniknú malé zdroje 
znečisťovania ovzdušia - vykurovanie rodinných domov zemným plynom, tzv. lokálne kúreniská. K 
povoleniu týchto zdrojov je potrebné vydať súhlas v súlade s ustanovením § 17 ods 1 písrn. a) zákona 
o ovzduší mestom Trnava, príslušným orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia. 

Krajský pamiatkový úrad Trnava 
C. KPUTT-2016/26219-2/100877/Grz zo dňa 22.12.2016 
Termín zahájenia ako aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou 
požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému 
pamiatkovému úradu Trnava. 
Podľa § 40 ods. 5 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v prípade zistenia, resp. narušenia 
archeologických nálezov počas stavby musí nálezca, osoba zodpovedná za vykonávanie prác 
alebo oprávnená osoba ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. Nález sa 
musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou 
odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný 
vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, 
znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode 
s krajským pamiatkovým úradom. Podľa § 40 pamiatkového zákona archeologický nález môže 
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vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba 
metódami archeologického výskumu. 

Slovenský pozemkový fond Bratislava 
C. SPFZ/2016/121564 zo dňa 08.12.2016 
Slovenský pozemkový fond súhlasí s umiestnením predmetnej stavby na pozemku SPF, podľa PD, 
za nasledovných podmienok: 
žiadateľ bude mať najneskôr do vydania stavebného povolenia stavby majetkovoprávne usporiadaný 
dotknutý pozemok SPF v zmysle platných právnych predpisov 

16 Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu : 
- Investor je povinný požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia 

podľa § 26 ods. 1 vodného zákona na uskutočnenie vodných stavieb - SO.03 Vodovod, 
SO.04 Kanalizácia. 
O vydanie stavebného povolenia na stavebný objekt SO.06 Doprava a spevnené 
plochy je investor povinný požiadať príslušný špeciálny stavebný úrad. 

- Stavebný objekt SO.07 Sadové úpravy musí byť zrealizovaný a skolaudovaný 
najneskôr súčasne s objektom SO.06 Doprava a spevnené plochy. 

- Pred vydaním stavebných povolení na objekty rodinných domov musí byť vydané 
stavebné povolenie na dopravnú a technickú infrastrukturu v danej lokalite 
(prístupové komunikácie a inžinierske siete). 
Rozšírenie výstavby smerom k ceste 1/51 je podmienené zabezpečením adekvátnych 
protihlukových opatrení (vysokých protihlukových stien, použitím tzv technológie 
"tichého" asfaltu, výsadby ochrannej zelene a pod), ktoré znížia hladiny hluku vo 
vonkajšom prostredí na normou povolené limity v celej lokalite a počas celého dňa. 

- V stavebných konaniach týkajúcich sa rodinných domov je potrebné preveriť dodržanie 
podmienok Akustickej štúdie „Pekné pole VII, Trnava" (16oeQ0026 AS). 

Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods.1 stavebného zákona neskorších 
predpisov dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však 
platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie na stavbu 
umiestnenú týmto rozhodnutím. 

Spracovanú projektovú dokumentáciu je potrebné predložiť na tunajší úrad spolu so 
žiadosťou o stavebné povolenie. Na stavebný objekt doprava a spevnené plochy je potrebné 
predložiť osobitnú žiadosť na stavebné povolenie spolu s príslušnou projektovou 
dokumentáciou vypracovanou osobou odborne spôsobilou pre projektovanie dopravných 
stavieb. 

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania: 
V stanovenej lehote, po oznámení začatia územného konania, dňa 13.03.2017 Združenie 
domových samospráv elektronickou poštou doručilo na Mesto Trnava (v kópii 
elenaiurcova(g)trnava.sk) vyjadrenie účastníka územného konania podľa § 37 ods 3 
Stavebného zákona, v ktorom si Združenie domových samospráv ako účastník konania podľa 
§34 ods.1 resp. §59 ods.1 Stavebného zákona ako dotknutá verejnosť v zmysle §14 ods.1 
Správneho poriadku v súlade s či.6 Aarhurského dohovoru č.43/2006 Z.z. v predmetnom 
územnom a stavebnom konaní pre stavbu „IBV Pekné pole VII - Trnava" uplatnil nasledovné 
pripomienky: 

• Žiadame, aby okolie stavby „IBV Pekné pole VII - Trnava" bolo upravené ako lokálny 
verejne prístupný parčík. Žiadame, aby súčasťou povolených stavebných úprav boli aj 
tzv. dažďové záhrady (www samospravydomov orp/files/dazdove zahrady pdf). 
Dažďové záhrady plnia dôležité ekostabilizačné funkcie, znižujú lokálnu mikroklimatickú 
teplotu až o 5 °C v tropických dňoch, svojim vzhľadom prispievajú k celkovej 
Psychohygiene, odparovanie vody späť do ovzdušia prebieha prirodzene a časovo 
postupne; jedná sa o technické ako aj krajinárske dielo. 
Námietka bola čiastočne zohľadnená. 
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• V prípade výstavby vodorovných striech odporúčame tieto strechy zhotoviť ako zelené 
strechu pre zlepšenie klimatickej situácie v mieste. 
Navrhované riešenia tzv. dažďových záhrad a vegetačných dielcov sú navyše aplikáciou 
požiadaviek vyplývajúcich z vodného zákona (retencia a vodozádržné opatrenia), 
strategického dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky 
na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy schváleného uznesením vlády SR č. 148/2014 
ako aj zákona o odpadoch (maximálne možné používanie materiálov zo zhodnotených). 
Žiadame preto, aby sa nimi investor riadne zaoberal a riadne ich zvážil. Vo vydanom 
rozhodnutí musí správny orgán uviesť ako sa vecne aj právne s týmito námietkami 
vysporiadal v zmysle §47 ods.3 posledná veta Správneho poriadku. Uvedené opatrenia 
budeme vyžadovať aj v následných povoľovacích konaniach. Združenie domových 
samospráv na požiadanie poskytne konzultácie v tejto oblasti. 
Námietka nebola zohľadnená. 

• Spevnené vodorovné plochy požadujeme zhotoviť z dielcov a materiálov zo 
zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou , ktoré zabezpečia minimálne 80% 
podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania minimálne 8 I vody/m2 po dobu 
prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území 
(www.samospravydomov.org/files/veqetacne dielce.pdf). 
Navrhované stavebno-konštrukčné prvky dažďových záhrad a retenčných povrchov 
spevnených plôch plne vyhovujú platným technickým predpisom a je preto nutné ich 
v povoľovacom konaní zohľadniť a to najmä s ohľadom na ustanovenia iných zákonov. 
Združenie domových samospráv na požiadanie poskytne konzultácie v tejto oblasti. 
Námietka bola čiastočne zohľadnená. 

• V prípade odvedenia vody z chodníkov do zelene žiadame definovať skladbu zelene pre 
zabezpečenie infiltrácie alebo retencie s ohľadom na hydrogeologické podmienky, 
napríklad retenčnou geotextíliou (min. 10 l/m2). 
Námietka bola zohľadnená. 

• Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie 
sa s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 
5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávat' opatrenia 
v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Týmito otázkami sa 
zaoberajú aj predchádzajúce body nášho stanoviska. Technické riešenie musí spĺňať 
isté kvalitatívne aj technické parametre pričom nami navrhované pripomienky sú 
zrealizovateľné v našich podmienkach. Viac k tejto téme napr.: 
http //www uzemneplany skVzakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-
mestach. 
Námietka bola zohľadnená. 

• Žiadame doložiť hydraulický výpočet odtoku v sieťach splaškovej kanalizácie a 
stanovenia v hociktorom mieste a čase pre prietokové pomery. 
https://www.sutn.sk/eshop/public/standard detail.aspx?id=106631 
Námietka bola zohľadnená. 

• Uvedené pripomienky žiadame uviesť v územnom rozhodnutí ako požiadavku podľa 
§39a ods 2 písm.b Stavebného zákona stým, že v projektovej dokumentácii pre 
stavebné povolenie sa navrhovateľ riadne vysporiada s uplatnenými pripomienkami 
a v prípade technickej vhodnosti ich v maximálnej možnej miere zahrnie do projektovej 
dokumentácie stavby, čím si zároveň splní povinnosť podľa §3 ods.5 zákona OPK 
č.543/2002 Z.z 
Námietka bola zohľadnená. 

S realizáciou stavby súhlasíme za predpokladu splnenia vyššie uvedených pripomienok 
a návrhov. 
Toto vyjadrenie a spôsob akým sa s ním stavebný úrad vysporiadal žiadame uviesť 
v stavebnom rozhodnutí. 

http://www.samospravydomov.org/files/veqetacne
https://www.sutn.sk/eshop/public/standard
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O d ô v o d n e n i e 

Navrhovatel IESM s.r.o., IČO 44241348, Herdovo nám. 1, 917 00 Trnava podal dňa 
31.01.2017 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 
IBV Pekné pole VII - Trnava. 

Mesto Trnava oznámilo začatie územného konania verejnou vyhláškou č. 
OSaŽP/28682-10959/2017/Jč zo dňa 01.03.2017, ktorá bola vyvesená na úradnej tabuli 
Mesta Trnava v termíne od 03.03.2017 do 20.03.2017. 
Na prejednanie predloženého návrhu nariadil stavebný úrad ústne pojednávanie na deň 
03.04.2017. 

V stanovenej lehote, po oznámení začatia územného konania, dňa 13.03.2017 Združenie 
domových samospráv elektronickou poštou doručilo na Mesto Trnava (v kópii 
elena.iurcova@trnava.sk) vyjadrenie účastníka územného konania podľa § 37 ods. 3 
Stavebného zákona, v ktorom si Združenie domových samospráv ako účastník konania podľa 
§34 ods.1 resp. §59 ods.1 Stavebného zákona ako dotknutá verejnosť v zmysle §14 ods.1 
Správneho poriadku v súlade s či.6 Aarhurského dohovoru č.43/2006 Z.z. v predmetnom 
územnom a stavebnom konaní pre stavbu „IBV Pekné pole VII - Trnava" uplatnil nasledovné 
pripomienky: 

• Žiadame, aby okolie stavby „IBV Pekné pole VII - Trnava" bolo upravené ako lokálny 
verejne prístupný parčík. Žiadame, aby súčasťou povolených stavebných úprav boli aj 
tzv. dažďové záhrady (www.samosprawdomov.org/files/dazdove zahrady.pdf). 
Dažďové záhrady plnia dôležité ekostabilizačné funkcie, znižujú lokálnu mikroklimatickú 
teplotu až o 5 °C v tropických dňoch, svojim vzhľadom prispievajú k celkovej 
Psychohygiene, odparovanie vody späť do ovzdušia prebieha prirodzene a časovo 
postupne; jedná sa o technické ako aj krajinárske dielo. 
Námietka bola čiastočne zohľadnená. 

Celkové riešenie obytnej zóny IBV Pekné pole VII je plne v súlade so záväznou časťou 
Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) a so schválenou urbanistickou 
štúdiou "IBV Pekné pole VII - Trnava", (schválená uznesením MZ č. 475/2016 dňa 11.10.2016). 
Verejná zeleň v lokalite Pekné pole VII je riešená vo viacerých funkčných úrovniach. V území 
pri regulačnej stanici a v ústrednom priestore riešeného územia sú vymedzené plochy, ktoré sú 
riešené ako verejné malé parkové plochy doplnené o parkový mobiliár s príslušným športovým 
a oddychovo relaxačným vybavením, ktorý vytvorí priestor pre verejné exteriérové cvičisko detí 
i dospelých. Na území malej parkovej plochy pri regulačnej stanici je na základe požiadaviek 
možnosť vytvorenia vyspádovaných plôch - terénnych depresií, v ktorých bude zachytávaná 
dažďová voda. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie bude vypracovaný projekt sadových 
úprav v samostatnom stavebnom objekte, osobou s príslušným odborným vzdelaním, ktorý 
bude riešiť v podrobnosti realizáciu stavby. 

• V prípade výstavby vodorovných striech odporúčame tieto strechy zhotoviť ako zelené 
strechu pre zlepšenie klimatickej situácie v mieste. 
Navrhované riešenia tzv. dažďových záhrad a vegetačných dielcov sú navyše aplikáciou 
požiadaviek vyplývajúcich z vodného zákona (retencia a vodozádržné opatrenia), 
strategického dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky 
na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schváleného uznesením vlády SR č. 148/2014 
ako aj zákona o odpadoch (maximálne možné používanie materiálov zo zhodnotených). 
Žiadame preto, aby sa nimi investor riadne zaoberal a riadne ich zvážil. Vo vydanom 
rozhodnutí musí správny orgán uviesť ako sa vecne aj právne s týmito námietkami 
vysporiadal v zmysle §47 ods.3 posledná veta Správneho poriadku. Uvedené opatrenia 
budeme vyžadovať aj v následných povoľovacích konaniach. Združenie domových 
samospráv na požiadanie poskytne konzultácie v tejto oblasti. 
Námietka nebola zohľadnená. 

mailto:elena.iurcova@trnava.sk
http://www.samosprawdomov.org/files/dazdove
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Predložený návrh rieši umiestnenie technickej infrastruktury - inžinierskych sietí a 
komunikácií pre navrhovanú obytnú zónu "IBV Pekné pole VII", umiestnenie rodinných 
domov v danej lokalite nie je predmetom tohto územného rozhodnutia. Umiestnenie a následne 
povoľovanie jednotlivých rodinných domov bude riešené samostatnými konaniami, v ktorých 
budú musieť stavebníci dodržať záväzné regulativy platného Územného plánu mesta Trnava 

• Spevnené vodorovné plochy požadujeme zhotoviť z dielcov a materiálov zo 
zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou , ktoré zabezpečia minimálne 80% 
podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania minimálne 8 I vody/m2 po dobu 
prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území 
(www samospravydomov.org/files/veQetacne dielce.pdf). 
Navrhované stavebno-konštrukčné prvky dažďových záhrad a retenčných povrchov 
spevnených plôch plne vyhovujú platným technickým predpisom a je preto nutné ich 
v povoľovacom konaní zohľadniť a to najmä s ohľadom na ustanovenia iných zákonov. 
Združenie domových samospráv na požiadanie poskytne konzultácie v tejto oblasti. 
Námietka bola čiastočne zohľadnená. 

Predložený návrh spevnených plôch je plne v súlade so záväznou časťou Územného plánu 
mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) a so schválenou urbanistickou štúdiou "IBV Pekné 
pole VII - Trnava". Spevnená plocha na detskom ihrisku môže byť zhotovená z materiálu 
s retenčnou funkcionalitou. Uvedená požiadavka bude prekonzultovaná na Meste Trnava 
s odborom územného rozvoja a koncepcií a v zmysle stanoviska bude následne požiadavka 
zapracovaná v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. 

• V prípade odvedenia vody z chodníkov do zelene žiadame definovať skladbu zelene pre 
zabezpečenie infiltrácie alebo retencie s ohľadom na hydrogeologické podmienky, 
napríklad retenčnou geotextíliou (min. 10 l/m2). 
Námietka bola zohľadnená. 

Pri plochách s výsadbou zelene bude použitá pod rastlinami textília s dobrou savou 
schopnosťou a druhy rastlín, ktoré znášajú zavodnenie. 

• Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie 
sa s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 
5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávat' opatrenia 
v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Týmito otázkami sa 
zaoberajú aj predchádzajúce body nášho stanoviska. Technické riešenie musí spĺňať 
isté kvalitatívne aj technické parametre pričom nami navrhované pripomienky sú 
zrealizovateľné v našich podmienkach. Viac k tejto téme napr.: 
httpV/www uzemneplany sk/zakon/nakíadanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-
mestach. 
Námietka bola zohľadnená. 

Príslušné opatrenia v oblasti životného prostredia sú zapracované do projektovej dokumentácie 
pre územné konanie v zmysle platného územného plánu. K predloženému návrhu riešenia 
umiestnenia technickej infrastruktury - inžinierskych sietí a komunikácií pre navrhovanú 
obytnú zónu "IBV Pekné pole VII sa tiež vyjadrili jednotlivé zložky Okresného úradu Trnava, 
odboru starostlivosti o životné prostredie - štátna vodná správa, štátna správa ochrana prírody 
a krajiny, štátna správa odpadového hospodárstva, štátna správa ochrany ovzdušia, ktorých 
podmienky boli zahrnuté do tohto územného rozhodnutia a následne budú ich požiadavky 
zapracované v projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. 

• Žiadame doložiť hydraulický výpočet odtoku v sieťach splaškovej kanalizácie a 
stanovenia v hociktorom mieste a čase pre prietokové pomery. 
https://www.sutn.sk/eshop/public/standard detail.aspx?id-106631 
Námietka bola zohľadnená. 

Vyjadrenie projektanta Ing. Jána Šprinku - PROINK - projektová a inžinierska kancelária 
Lomonosovova 6, Trnava k požiadavke Združenia domových samospráv pre stavbu IBV 
PEKNÉ POLE VII, TRNAVA: 

http://samospravydomov.org/files/veQetacne
https://www.sutn.sk/eshop/public/standard
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Mesto Trnava má vybudovanú jednotnú sústavu kanalizačnej siete. V predmetnej lokalite je 
odvádzanie odpadových vôd z jestvujúcej zástavby riešené zberačom "DN". Projekt 
kanalizácie rieši odvádzanie splaškových a dažďových vôd v uvažovanej lokality so zaústěním 
do jestvujúceho zberača "DN". 
Množstvo dažďových vôd: 
Hydrotechnické výpočty stokovej siete pre celé územie IBV Pekné Pole sú súčasťou PS pre 
stavebné povolenie "Trnava - kanalizácia vybraných častí mesta, rozšírenie o nové IBV" 
vypracovaný spoločnosťou Hydrocoop Bratislava. Dimenzie navrhovaných stôk sú podľa 
výpočtu stokovej siete uvedeného v hydrotechnických výpočtoch. 
Odtokové množstvo dažďovej vody z navrhovaného územia je podľa hydrotechnického 
výpočtu pre stoku : 

"DN6" - Qd = 114,60 l/s 
"DN8" - Qd = 150,50 l/s 

Navrhovaná stoka "DN 6-1" - DN 400 - min.4%o - Qkap. = 131,91 l/s > Qd = 114,60 l/s 
Navrhovaná stoka "DN 8" - DN 400 - min.6%o - Qkap. = 161,97 l/s > Qd = 150,50 l/s 
Hydraulický výpočet odtoku odpadových vôd v navrhovaných stokách kanalizačnej sieti bude 
súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v objekte SO.04 Kanalizácia. 

• Uvedené pripomienky žiadame uviesť v územnom rozhodnutí ako požiadavku podľa 
§39a ods 2 písm.b Stavebného zákona s tým, že v projektovej dokumentácii pre 
stavebné povolenie sa navrhovateľ riadne vysporiada s uplatnenými pripomienkami 
a v prípade technickej vhodnosti ich v maximálnej možnej miere zahrnie do projektovej 
dokumentácie stavby, čím si zároveň splní povinnosť podľa §3 ods.5 zákona OPK 
č.543/2002 Z.z. 
Námietka bola zohľadnená. 

Stavebný úrad vo výrokovej časti tohto rozhodnutia v bode č. 14, ako jednu z požiadaviek 
uviedol, že navrhovateľ sa riadne vysporiada s uplatnenými pripomienkami Združenia 
domových samospráv, ktoré boli doručené Mestu Trnava dňa 13.03.2017 elektronickou poštou 
a v prípade technickej vhodnosti ich v maximálnej možnej miere zahrnie do projektovej 
dokumentácie stavby. 

Na základe predložených podkladov pre územné konanie, stavebný úrad posúdil 
návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie 
zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., že týmto hľadiskám 
neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. 

Pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté navrhovanou stavbou, je 
spracovaný Územný plán mesta Trnava (aktualizované znenie 2009) a navrhovaná stavba je 
s ním v súlade. Taktiež je v súlade so schválenou urbanistickou štúdiou "IBV Pekné pole VII -
Trnava", (schválená uznesením MZ č. 475/2016 dňa 11.10.2016). 

Umiestnenie stavby vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na 
výstavbu v zmysle § 47 stavebného zákona a § 4 vyhl.č. 532/2002 Z.z. o všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na 
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

Navrhovateľ IESM s.r.o., Herdovo nám. 1, 917 00 Trnava k vydaniu územného 
rozhodnutia doložil súhlasy vlastníkov pozemkov s umiestnením navrhovanej stavby - Mesto 
Trnava, Slovenský pozemkový fond, DMP Group, s.r.o., Daisy plus, s.r.o., F.S.P. s.r.o., United 
Industries a.s., Rímskokatolícka cirkev, Ing. Oto Polakovič, Ing. Vladimír Slezák a manž. 
Ing. Mária Slezáková, Ing. Miloslav Šalgovič a manž. Darina Šalgovičová. 
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K návrhu na vydanie územného rozhodnutia uplatnili stanovisko: 
Západoslovenská distribučná a.s., SPP - distribúcia a.s., TAVOS a.s. Piešťany, Slovak 
Telekom a.s., SIEMENS s.r.o., SWAN a.s., OR Hasičského aZZ, Slovenská správa ciest, KR 
Policajného zboru - KDI, OR Policajného zboru - ODI, Okresný úrad Trnava, odbor cestnej 
dopravy a PK, Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP - ŠSOPaK, ŠVS, ŠSOH, ŠSOO, 
Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 
Krajský pamiatkový úrad Trnava, MsÚ v Trnave - odbor územného rozvoja a koncepcií, odbor 
dopravy a komunálnych služieb (povolenie pripojenia budúcich účelových komunikácií), odbor 
právny a majetkový. Ich pripomienky boli skoordinované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia. 

Mesto Trnava vzhľadom na vyššie uvedené rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej 
časti tohto rozhodnutia. 

Toto rozhodnutie má v zmysle § 26 správneho zákona povahu verejnej vyhlášky 
a musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta Trnava po dobu 15 dní. Za deň doručenia sa 
pokladá posledný deň tejto lehoty. 

Vyvesenie rozhodnutia oznámi Mestský úrad v Trnave spôsobom v mieste 
obvyklým a na svojej internetovej stránke www.trnava.sk. 

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov V. časť Stavebná správa, 
položka č.59 zákona č. 145/1995 Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov bol zaplatený dňa 31.01.2017 vo výške 100,- eur a 
dňa 17.02.2017 vo výške 700,- eur. 

P o u č e n i e 

Podľa § 53, 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu 
možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, prostredníctvom 
tunajšieho stavebného úradu, o ktorom rozhodne Okresný úrad Trnava, odbor výstavby 
a bytovej politiky, Ulica Kollárova 8, 917 02 Trnava. 

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom (§ 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní - správny zákon) až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

'% I "i 

fřT Pétér Bročka, L L M. 
primátor mesta 

vyvesené dňa zvesené dňa 

http://www.trnava.sk
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Stavebník je oprávnený požiadať tunajší stavebný úrad po uplynutí 15 dňovej lehoty od 
doručenia rozhodnutia o potvrdenie právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

príloha: 1x projektová dokumentácia pre územné konanie 
(pre navrhovateľov a k spisu) 

Doručí sa: 
1. IESM s.r.o., Herdovo nám. 1, 917 00 Trnava 
2. Ing. Oto Polakovič, Ulica Veterná 6558/32, 917 01 Trnava 
3. Ing. Vladimír Slezák, Dúhová ulica 41, 917 01 Trnava 
4. Ing. Mária Slezáková, Dúhová ulica 41, 917 01 Trnava 
5. Ing. Miloslav Šalgovič, Dúhová ulica 43, 917 01 Trnava 
6. Darina Šalgovičová, Dúhová ulica 43, 917 01 Trnava 
7. DMP GROUP, s.r.o., Dúhová ulica 41, 917 01 Trnava 
8. Daisy plus, s.r.o., Ulica Pavla Mudroňa 7436/9, 917 01 Trnava 
9. United Industries a.s., Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava 
10. F.S.P s.r.o., Hviezdna 8079/16, 917 01 Trnava 
11. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trnava - Sv. Mikuláša, M.S.Trnavského 3, 917 01 Trnava 
12. Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava 
13. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava 
14. Okresný úrad Trnava, majetkovoprávny odbor Kollárova 8, 917 02 Trnava 
15. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25 
16. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava - Petržalka 
17. Ostatní účastníci konania - vlastníci susedných nehnuteľností verejnou vyhláškou 
- dotknuté orgány, správcovia inžinierskych sietí: 
18. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
19. Západoslovenská distribučná a.s., Ružindolská 12, 917 42 Trnava 
20. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
21. SPP - distribúcia a.s., stredisko Trnava, Kollárova 25, 917 02 Trnava 
22. TAVOS a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany 
23. SIEMENS, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 
24. SWAN a.s., Ulica Bernolákova 1/A, 917 01 Trnava 
25. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a PK, Kollárova 8, 917 02 Trnava 
26. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, Kollárova 8, 917 02 Trnava 
27. KPÚ Trnava, Ulica Cukrová 1, 917 01 Trnava 
28. Mestský úrad Trnava - odbor dopravy a komunálnych služieb 
29. Slovenský pozemkový fond, Vajanského 22, 917 02 Trnava 
- na vedomie: 
30. Mesto Trnava, MsÚ - odbor právny a majetkový 
31 Projektant: Designove s.r.o., Ing. arch. Kristína Riečičiarová, Křižovaný 8, 919 24 Křižovaný 

nad Dudváhom 

Zodpoveoný: Mestský úrad v Trnave - odbor stavebný a životného prostredia, 
' Ing. Iveta Miterková, Ulica Trhová 3,917 71 Trnava 


